
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a „Faragó Béla "-féle 

alapítványból kiosztandó segélyek ügyében. 
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté

kony alapítványából a folyó évi segélyek ez év deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhihájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó l-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V , Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

Budapest, 1914. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

HIRDETMÉNY. 

Az 1914. évben az őszi erdészeti államvizsgálat november 
hó 16-án s az erre következő napokon fog megtartatni. 

Budapest, 1914. évi szeptember hó 30-án. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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IRODALOM. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 

Bolyai Fa rkas erdészeti csonka munkája 1820-ból. Jegyze
tekkel ellátta Kintses József. 

Kintses József m. k. erdőtanácsos már évek előtt „Gauss 
emlékezete" czimén kiadott munkájában (E. L. 1903. X . f. 960. 
old.) emlékezett meg Bolyai Farkas erdészeti munkájáról, amelynek 
eredeti, bár sajnos, csonka ivei birtokába jutottak. Ezt a munkát 
1911-ben füzet alakjában is kiadta s ezzel a magyar erdészetnek 
egyik régi emlékét óvta meg a feledéstől.*) A lángelméjü tudós 
1820-ban erdészeti pályára készült és az erdélyi kameralis erdők 
főfelügyelői állására pályázott. Valószínűleg e pályázatához csatolta 
erdészeti ismereteinek bizonyítására e szakmunkát, amelyről Illés 
Nándor helyesen jegyezte meg, hogy e nem hivatásos erdész 
tollából eredő munka „rendkívül érdekes és világot vet az akkori 
idő erdészeti tudására". Bolyai az erdészet iránti érdeklődését 
egyébiránt Kintses szerint atyjától, Bolyai Gáspártól örökölhette, 
aki nagy fatenyésztő hírében állott. 

Kintses József minden esetre érdemes és elismerésre méltó 
munkát végzett, amidőn Bolyai Farkas e töredékes munkáját nem
csak megőrizte az enyészettől, amelynek oly sok régi emlék esik 
áldozatul, hanem saját költségén kinyomatva hozzáférhetővé is tette 
azoknak, akik a multakon elmélkedni szeretnek. 

*) A füzet csak nem régen jutván kezünkhöz, eddig nem állott módunkban 
róla megemlékezni. Szerk. 



A m á r a m a r o s s z i g e t i m. k i r . á l l a m i e r d ő h i v a t a l 15 é v e s 
m ú l t j á b ó l . (1899—1913.) Irta: H. Karácsony Sándor m. kir. erdő
tanácsos. 

Mint a községi stb. erdők adminisztrácziójáról legalább egy 
megyére vonatkozóan adott áttekintő ismertetést, e füzetet öröm
mel üdvözöljük s reméljük, hogy az egész országra nézve is 
nemsokára napvilágot lát a községi erdők kezelésének állásáról 
szóló beszámoló, amelyet az évi kormányjelentések nagyon 
általánosságban mozgó fejtegetései korántsem pótolnak. Az 1898. 
évi X I X . t.-cz. alkotása óta eltelt 15 év ezt a kívánságot bizonyára 
indokolttá teszi, az ezen idő alatt leküzdött kezdetbeli nehézségek 
megismertetése az erdészeti szolgálat ezen ágának csak érdekében 
állhat, a szerzett tapasztalatok, az ezekből leszűrt tanulságok pedig 
kijelölik a községi erdők kezelésére a jövőben alkalmazandó 
irányelveket, az ezen a téren sem nélkülözhető haladás útját. 

A kezdet óriási nehézségeiről és a rendelkezésre álló erők 
elégtelenségéről tesz tanúbizonyságot az előttünk fekvő füzet is. 
125 község határában 357 erdőbirtok 214.250 kat. hold területtel áll 
a máramarosszigeti állami erdőhivatal gondozása alatt. Hét járási 
erdőgondnokság látja el a helyi adminisztrácziót, egyre-egyre tehát 
átlag több mint 30.000 hold erdő esik. Ez már magában véve 
sokkal nagyobb terület, semhogy egy szakember kellően elláthassa, 
de a térbeli széttagoltság és a tulajdonosok nagy száma még sok
szorosan fokozza az erdőgondnokok és az állami erdőhivatal elé 
tűzött feladat nagyságát. 

A máramarosszigeti állami erdőhivatal szervezésekor a leg-
rendetlenebb állapotokat találta. Rendezetlen tulajdonjogi viszonyok, 
bizonytalan határok, korlátlan legeltetés (kecskékkel is!), a fa leg
javára szorítkozó rendszertelen fahasználatok, elhanyagolt erdősítés, 
elharapódzott erdőkárositások és az üzemtervek teljes hiánya 
jellemezték a helyzetet. A közbirtokossági erdőkből 15 év alatt, 
tehát már az állami kezelés idejében, az 1908. évi X X X I X . törvény-
czikk életbeléptéig mintegy 35.000 hold oszlott fel egyénenként 
a köz- és magánérdek nagy kárára. 

Ebbe a chaotikus állapotban kellett az állami erdőkezelésnek 
rendet teremtenie. Elégtelen munkaerejével derekas munkát vég
zett. Kezdte a birtokhatárok kiderítésén, folytatta mintegy 7000 km 



határvonal megállapításával, állandósításával és a térképek elkészí
tésével. De a jelenlegi személyzet mellett még mindig 5—6 évre 
lesz szükség e munkálat befejezéséig. A terület 27%-áról a rend
szeres gazdasági tervek is elkészültek. 

Nagymértékben foglalkoztatta az erdőhivatal személyzetét a 
faértékesités realitásának biztosítása végett szükséges becslések 
eszközlése, hiszen évenként átlag 1800 kat. hold vágásterület 
fatömegének felvételéről volt szó. Az értékesítés kizárólag tövön 
történt. Az elért tőárak a bükkműfánál 0'63 és 1 4 5 5 K, a tölgy-
műfánál 8-29—47-18 K, a fenyőműfánál 1-95—15 68 K határértékek 
között mozogtak. Az átlagos műfatőárak 5 éves időszakonként 

a bükknél 0-63, 1 1 6 és 9"83 K 
a tölgynél 13-40, 23-82 és 21-16 K 
a fenyőnél 2-97, 4-65 és 7"32 K 

A holdanként és évenként használt fatömeg a kihasználásra 
került területek faállományainak rossz állapota miatt rendkívül 
csekély (holdanként 0 - 9 mB). A jövőben ebben a tekintetben ked
vezőbb lesz a helyzet. 

Az állami kezelés alatt álló erdő egyébként túlnyomóan bükkös 
(73%) , a tölgy 5%-ot, a fenyőfélék (főként luczfenyő) 22%-ot fog
lalnak el. 

A bükkösök és tölgyesek felujulása rendszerint természetes 
uton következik be fokozatos felujitóvágások alkalmazása mellett, 
a fenyvesekben a tarvágás áll alkalmazásban. A csemetekertek száma 
1899-ben 24 volt 9"3 kat. hold terjedelemben, ma 39, 34-2 holddal. 
Főként luczfenyőcsemetét termesztenek. 

Érdekes adatokat közöl a füzet az erdőőrzésről, a mellék
haszonvételekről és a közbirtokosságok vagyonkezeléséről. Helyünk 
nem engedi, hogy ezekre részletesen kitérjünk, de örvendetesen 
kiemelhetjük, hogy egyes nagyobb közbirtokosságok már egyes 
okszerű boruházásokra is hajlandók voltak. Igy a máramarosszigeti 
koronavárosi közbirtokosság az állami erdőhivatal tervei szerint 
és műszaki vezetése mellett fatermékei jobb értékesítése végett 
22-3 km hosszú kövezett utat épített 150.000 K költséggel, több 
más ut terve készen van, illetőleg kivitel alatt áll. 

Szóval a fennálló nagy nehézségek daczára — a jobb jövő 
biztató jelei is mutatkoznak, ami az állami erdőhivatal buzgó 
személyzetének köszönhető, amely valósággal úttörő munkát végez. 


